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Ofertă valabilă în perioada 15 ianuarie - 28 februarie 2018, în limita stocului disponibil. Pentru informații suplimentare consultați regulamentul
disponibil pe www.alphega-farmacie.ro.

Meriți o vacanță.
Câștig-o cu Alphega!
Vino în farmaciile Alphega, achiziționează orice supliment
alimentar, dispozitiv medical sau produs cosmetic, înscrie
codul bonului pe site și poți câștiga unul dintre cele
11 vouchere Emag în valoare de 1.000 lei sau unul
dintre cele 2 vouchere de vacanță în valoare de 5.500 lei!
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EDITORIAL

Controlul medical
preventiv
De ce trebuie să mergi la doctor dacă
nu te doare nimic?

“Sănătatea este un cuvânt mare. Ea cuprinde nu numai corpul, mintea și spiritul, ci și
perspectiva unui om.” James H. West
Cât de sănătoși suntem?

Dacă suntem atenți în jurul nostru observam că
astăzi aproape nu există familie în care cineva
să nu sufere de o anumită boală.
Globalizarea și industrializarea au adus pe
lângă progresul tehnologic o deteriorare
importantă a sănătății omului.
Bolile grave, boli altă dată rare și multe
boli noi sunt acum foarte frecvente. Bolile
cardiovasculare, demența Alzheimer, cancerul,
diabetul, bolile autoimune, alergiile, depresia,
anxietatea - afectează în prezent un număr
alarmant de persoane la nivel mondial.

De ce trebuie să ne îmbolnăvim cu bună
știință?

Majoritatea bolilor își au rădăcina în stilul de
viață, în felul în care trăim noi înșine dar și în
felul în care și relaționăm cu ceilalți oameni și
cu natura.
Oamenii sunt din ce în ce mai sedentari,
muncesc la birou sau în alte spații închise și
se relaxează pe canapea, privind la TV sau
accesând telefonul mobil.
Mediul în care omul trăiește este tot mai poluat.
Apa nu mai este curată. Alimentele sunt din
ce în ce mai rafinate, aditivate sau modificate
genetic. Animalele sunt crescute cu hormoni de
creştere. Fructele şi legumele sunt la rândul lor
modificate genetic și tratate cu pesticide și alte
substanțe nocive pentru sănătate.
Natura modificată agresiv de om ajunge în final
să-l îmbolnăvească.
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Dar sănătatea nu privește numai corpul fizic
al unei persoane. Omenii împovărați de griji
suferă din ce în ce mai mult cu sufletul. Cu o
viață din ce în ce mai aglomerată, ei devin din ce
în ce mai însingurați.

De ce omul vrea să nu mai simtă nici o durere?

Dacă ar fi să caracterizăm omul contemporan
din perspectiva felului în care își trăiește viața
și din punct de vedere al atitudinii față de
suferință, observăm o tendință generală de a
alerga contracronometru și o dorință
a omului să nu mai simtă nici o
durere.

Imediat ce copilul are o stare subfebrilă sau
cea mai mică durere, mămica aleargă la
dulapul de medicamente să caute un analgezic.
Majoritatea adolescentelor, fumătoare și
sedentare au în poșetă un antispastic și un
antiinflamator, ‘’preventiv’’ și mai ales pentru
dureri menstruale.
Angajații din corporații nu își pot permite
luxul de a absenta de la birou pentru o durere
sâcâitoare care le scade performanța. O zi
de concediu medical ar fi devastatoare pentru
carieră, nu-i așa?

Durerea nu este dăunătoare!

Este timpul să ne oprim și să ascultăm semnele
corpului nostru. Durerea este un semnal de
alarmă. Organismul ne atrage atenția că ceva
nu este în regulă.
Nu durerea trebuie anihilată, ci cauza pentru
care care ea a apărut.
Acest lucru este valabil și pentru alte simptome.
Nu trebuie să tratăm oboseala cu medicamente
tonice, sângerările cu hemostatice, arsurile
gastrice cu antiacide etc.
Trebuie să aflam întâi de ce apar aceste
simptome. Care sunt cauzele? Ce anume este
greșit în felul în care trăim?
Îndepărtarea simptomelor cu medicamente,
întârzie prezentarea la medic și boala evoluează
în tăcere.

Bolile grave nu dor

În prezent observăm că omenirea se
confruntă cu boli grave, care nu mai
dor. Acest fapt este rezultatul
modificării
reactivităţii
organismului.

Pneumonia clasică cu tuse, cu febră și junghi
toracic este din ce în ce mai rară astăzi.
Diabetul evoluează chiar și zece ani fără nici
un semn și este depistat prin apariția unor
complicații: gangrena unui deget, neuropatie,
afectarea nervilor, a vederii, a inimii sau a
rinichilor.
Hipertensiunea arterialăa nu doare, nu are nici
un simptom în majoritatea cazurilor. Se poate
depista după ani de evoluție, când ajunge să
îmbolnăvească inima sau persoana afectată
face un accident vascular cerebral.
Cancerul este cea mai gravă boală în plan fizic
și este depistat în majoritatea cazurilor în stadii
terminale, când durata de supraviețuire se
rezumă la câteva luni și în cel mai fericit caz la
câțiva ani.

Majoritatea bolilor cronice pot fi prevenite

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 80%
din decesele premature cauzate de bolile de
inimă și de accidentele vasculare cerebrale ar
putea fi prevenite prin evitarea facorilor de risc.
Cel puțin o treime din cancere pot fi evitate prin
adoptarea unei alimentații sănătoase.
Milioane de vieți ar putea fi salvate atât de
simplu. Și totuși prevenția încă nu se află pe
lista priorităților noastre.

Niciodată nu este prea târziu pentru
prevenție

Prevenția înseamnă atât prevenirea unei
boli (prevenție primară) cât și prevenirea
complicațiilor bolii respective (prevenție
secundară).

Ești sănătos?

Mergi la medicul tău și află ce poți să faci
pentru a evita unele boli.

Suferi deja de o anumită afecțiune?

Mergi la medicul tău și întreabă-l cum poți
evita complicațiile.

Verifică-ți periodic starea de sănătate!
Este mult mai ușor să previi decât să
tratezi!

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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TU ȘTII CE
VÂRSTĂ AU
ARTERELE TALE?
Informează-te și prelungește-ți viața!

Vino în farmaciile Alphega semnalizate cu afișul campaniei
și află mai multe informații despre sănătatea inimii și arterelor tale.
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Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate a populației atât în
țările în curs de dezvoltare cât și în țările dezvoltate economic.
Deși la apariția bolilor cardiovasculare contribuie mai mulți factori de risc, la
baza acestor afecțiuni se află fenomenul de îmbătrânire a vaselor de sânge, respectiv
îmbătrânirea arterelor.
Rigiditatea arterială și ateroscleroza debutează cu 10-20 de ani înainte de apariția
hipertensiunii arteriale, bolilor de inimă, infarctului sau accidentului vascular cerebral.

Află ce vârstă au arterele tale
Simplu, rapid, nedureros!
Îmbătrânirea este un proces natural și inevitabil care implică toate
structurile corpului uman.
Îmbătrânirea arterelor se poate accelera în funcție de stilul de
viață și alte condiții patologice asociate, astfel încât o persoană
poate să aibă arterele mai bătrâne decât vârsta cronologică.

Elastic

Windkessel model

Reguli de bază pentru determinarea
corectă a vârstei arteriale
Pentru a obține rezultate bune de măsurare comparabile, trebuie respectate câteva reguli.
• Înainte de măsurare cu 3 ore nu consumați mese copioase, cafeină și nu fumați, iar cu 10 ore
înainte de măsurare nu consumați alcool.
• În timpul măsurării mediul trebuie să fie liniștit și confortabil. Nu vorbiți și nu vă mișcați.
• În general, rezultatele de încredere sunt obținute cu pacienții relaxați. Evitați activitățile
stresante înainte de măsurare, precum ciclism, jogging până la farmacie etc.
Întreabă farmacistul Alphega și programează
o consultație pentru determinarea
vârstei arteriale.

PROGRAMEAZĂ-TE
ACUM PENTRU MĂSURAREA
VÂRSTEI ARTERIALE!
Află ce trebuie să schimbi
în stilul tău de viață și
când trebuie să te
adresezi medicului.

• Ai un stil de viață dezordonat?
• Ești sedentar sau supraponderal?
• Consumi zahăr, sare, grăsimi sau alcool în exces?
• Ești din ce în ce mai stresat?
• În familia ta sunt persoane cu afecțiuni cardiace, HTA sau infarct?
• Suferi deja de o boală de inimă, hipertensiune sau diabet?
Măsurarea vârstei arteriale reprezintă o campanie de evaluare preventivă a riscului cardiovascular și nu înlocuiește consultul medical.
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NOUTĂȚI MEDICALE

Cauze
surprinzătoare
ale dislexiei
Se pare că cercetătorii francezi au descoperit una dintre cauzele dislexiei:
celulele din ochi care procesează lumina.
Potrivit unui studiu realizat asupra persoanelor
care suferă de dislexie și publicat în octombrie
2017, în revista de specialitate “Proceedings of
the Royal Society B”, respectivele celule sunt
ordonate simetric în ambii ochi, în timp ce
ordonarea celulelor este asimetrică în cazul
persoanelor care nu se confruntă cu această
tulburare nervoasă.
Se pare că această ordonare simetrică a
celulelor ar conduce la imagini ”oglindite” în
creier, declară autorii studiului, Guy Ropars
și Albert le Floch, din cadrul Universității din

Rennes. În cazul persoanelor fără dislexie,
semnalele unui ochi sunt suprapuse cu cele
primite de la celălalt ochi, în așa fel încât în creier
se formează o imagine unitară. “Asimetria este
necesară pentru a șterge imaginea oglindită din
creier, imagine care împiedică cititul normal”, a
declarat Ropars agenției de presă AFP.
Lipsa asimetriei din ochi “ar putea constitui
explicația biologică și anatomică a tulburării de
scris și citit”, au mai declarat autorii. Cercetătorii
au testat și un eventual tratament: au folosit
o lampă LED, care a luminat intermitent la o
frecvență atât de mare încât nu a mai putut fi
percepută de ochi. Astfel, au reușit să “șteargă”
una dintre imaginile semnalizate de ochi în
creier. Persoanele dislexice care au participat
la studiu au fost încântate de efectul “lămpii
minune”, au declarat autorii.
Pentru a stabili în ce măsură metoda
este cu adevărat eficientă, sunt
necesare teste suplimentare.
La
nivel
mondial
se
înregistrează
aproximativ
700 milioane de per-soane
dislexice, așadar 10% din
totalul populației.
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NOUTĂȚI MEDICALE

Căsătoria este
benefică
pentru
creier
Parteneriatele pe termen lung au
motive să fie lăudate: persoanele
care îmbătrânesc alături de un
partener sunt mai puțin afectate
de demență decât persoanele care
trăiesc singure.
Acesta este rezultatul unui studiu publicat
recent, pentru care oamenii de știință din cadrul
University College London au studiat datele a
peste 800.000 de bărbați și femei.
Rezultatul a fost neașteptat de clar: persoanele
singure sunt expuse riscului de a suferi de
demență cu 40% mai mare. “Am fost surprinși
de claritatea concluziilor”, a declarat autorul
studiului, Andrew Sommerlad, pentru AFP.
În consecință, nu a existat nicio diferență
distinctă între riscul bărbaţilor şi cel al femeilor
de a suferi de demență. Este surprinzător faptul
că acest risc crește, de asemenea, la bărbații și
femeile văduve, adică cu 20%, dar nu și în cazul
persoanelor divorțate.
Pentru acest studiu, oamenii de știință au
evaluat datele din 15 studii anterioare, care au
inclus peste 812.000 de subiecți. Datele au fost
colectate din țări precum Suedia, Germania,
China, Japonia și SUA. Constatările privind riscul
de demență pentru persoanele singure și pentru

persoanele care trăiesc într-un parteneriat au
fost stabilite în mod transfrontalier.
Studiul nu a explicat de ce oamenii care trăiesc
în parteneriat sunt mai puțin susceptibili să
sufere de demență. Cu toate acestea, autorul
studiului, Andrew Sommerlad, este de părere
că nu căsătoria în sine ar fi benefică pentru
creier, ci stilul de viață optat în parteneriate.
Persoanele care nu locuiesc singure au mai
multă grijă de sine și sunt mai preocupate de
sănătatea lor.
În plus, creierul este stimulat mai mult atunci
când locuiți cu un partener, ca urmare a
dialogurilor pe care le purtați.
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FAMILIE

Trusa de prim-ajutor
pentru vacanță
„Mă doare capul”, „am răcit”, „copilului i s-a făcut rău în mașină”, „mă
ustură pielea”, „m-am lovit”. De câte ori nu aţi auzit, cel puțin o dată,
aceste vorbe? De aceea, înainte de a pleca în vacanță, nu uitați să verificați
trusa de prim-ajutor, pentru a fi pregătiți.
Verificați din timp dacă:

• Medicamentele din trusă se află în perioada
de valabilitate!
• Dispuneți în cantități suficiente de
medicamentele pe care le administrați în mod
regulat!
• V-ați informat în legătură cu eventualele
măsuri speciale care trebuie luate pentru
destinația de vacanță (ex: în zonele cu malarie,
anumite vaccinuri). Solicitați sfatul medicului
sau farmacistului!
• Dispuneți de soluție de protecție solară în
cantități suficiente. Pentru fiecare adult este
necesară o cantitate de 20 ml de cremă de
protecție solară/zi, iar pentru copii o cantitate
de 10 ml. O arsură solară poate strica și cea mai
reușită vacanță!
Chiar dacă medicamentele sunt mai ieftine în
țara în care urmează să călătoriți, asigurați-vă că
aveți cantitățile necesare de medicamente încă
de la plecarea de acasă. Înainte de a opta pentru
medicamente necunoscute care pot avea urmări
serioase și efecte secundare asupra stării dvs.
de sănătate, consultați farmacistul și înnoiți
stocurile de medicamente din trusa de vacanță.

Alcătuiţi o listă a medicamentelor care nu
ar trebui să lipsească din trusa de vacanță!

• Analgezice și antipiretice
• Creme/soluții împotriva înțepăturilor de insecte,
a urticariilor și a arsurilor solare
• Produse pentru protecție solară
• Tablete antidiareice și probiotice
• Dezinfectant pentru răni
• Picături împotriva infecțiilor țesutului conjunctiv
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• Pentru bandaje: plasturi, comprese, seringă
de unică folosință cu ac
• Termometru, foarfece, pensetă

Medicamente recomandate pentru drum

• Medicamente împotriva stărilor de greață
și rău de mișcare (ghimbir, medicamente
homeopate)
• Vitamine și minerale sub formă de tablete
• Tablete împotriva durerilor de stomac
• Creme împotriva accidentărilor sportive
• Tablete împotriva constipației
• Picături nazale

Atenție la următoarele indicații:

• Împachetați trusa de prim-ajutor în bagajul de
mână.
• Depozitați trusa – pe cât posibil - la rece și
feriți-o de razele solare directe.
• Nu faceți baie în apele tropicale.
• Evitați orice formă de contact intim neprotejat.
• Bolnavii cronici trebuie să urmeze tratamentele și în concediu (eventuală atenție la
fusul orar schimbat atunci când calculați ora de
administrare a medicamentelor!).
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FAMILIE

Misterul
oboselii cronice
Termenul provine din engleză (Chronic Fatigue Syndrome) și a început să
fie folosit în anii ‘80. Uneori este folosit și sindromul Burnout (sindromul
epuizării). În prezent, în SUA a fost adoptat încă un termen, “chronic
fatigue/immune dysfunction syndrome” - oboseală cronică/sindromul
disfuncției imunologice, care indică drept o eventuală cauză a acestui
sindrom, un defect imunologic.
Diversitatea sindromului oboselii cronice

Sindromul oboselii cronice debutează similar
gripei: pacienții se plâng de dureri în zona
gâtului și a capului, dureri musculare și dureri
la nivelul membrelor. La acestea se adaugă
tulburări de memorie și de concentrare. Există
și o serie întreagă de alte simptome, care pot
varia de la un individ la altul, cum ar fi senzația
de stare febrilă, tulburări de somn, stări de
greață. Aspectul care a inspirat și denumirea
sindromului este starea de epuizare cu care se
confruntă pacienții, uneori ani la rând, și care
nu poate fi depășită prin odihnă și somn.
Persoanele afectate nu dispun de energia
necesară nici pentru realizarea celor mai
banale sarcini, cum ar fi pregătirea unei cafele
sau spălatul pe dinți. Pe lângă disconforturile
create de starea de boală, pacienții întâmpină și
limitări semnificative în cercul lor social.

Diagnosticul sindromului oboselii cronice

Nu există un singur simptom pe baza căruia
ar putea fi diagnosticat acest sindrom. Astfel,
diagnosticarea se bazează în primul rând pe
prezența unei stări de epuizare de durată,
care nu poate fi depășită în ciuda somnului
și a odihnei. Este necesară excluderea altor
boli asociate cu stările de epuizare severe,
printre care se numără fibromialgia (afecțiune
reumatică), leucemia sau tulburări psihice,
precum depresia.
Odată excluse toate celelalte posibilități,
există următoarele criterii de diagnosticare,
recunoscute la nivel internațional:
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• oboseală permanentă sau recurentă timp de
peste șase luni, care nu dispare în ciuda odihnei
și care limitează activitățile zilnice cu peste 50%;
• stare febrilă ușoară, dureri de gât;
• ganglioni limfatici dureroși;
• dureri musculare;
• probleme de concentrare, depresii;
• tulburări de vedere, de memorie, iritabilitate;
• înrăutățirea stării pentru mai mult de 24 ore
după depunerea de efort.

Cauze posibile

Nu se cunosc cauzele exacte care se ascund
în spatele sindromului oboselii cronice. Însă,
tulburările hormonale, epuizarea constantă
fizică și mentală se numără printre posibilii
factori. Interesul oamenilor de știință se
îndreaptă și asupra unei proteine, care se
formează, de regulă, în timp ce organismul
se apară împotriva virușilor. Această proteină
este întâlnită în cantități mai mari în rândul a
numeroși pacienți diagnosticați cu sindromul
oboselii cronice. Este neclar, încă, în ce măsură
ar putea fi vorba despre implicarea unui virus în
declanșarea acestui sindrom.
Există și oameni de știință care sunt de părere
că ar fi vorba despre o tulburare asemănătoare
unei afecțiuni autoimune, care se declanșează
deseori în urma unei infecții. În cazul bolilor
autoimune, sistemul imunitar atacă în mod
eronat structuri precum celule și receptori din
propriul organism. Cele mai noi cercetări au
arătat, însă, că ar fi vorba despre o tulburare a
metabolismului energetic.
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FAMILIE

Râsul este benefic
pentru imunitate
Sună telefonul la cabinetul unui medic veterinar: “Soția mea va ajunge
imediat la dvs. împreună cu pisica noastră. Vă rog să îi faceți o injecție, să
o adormiți fără durere”. Veterinarul răspunde: “Cu plăcere, dar cum se va
întoarce pisica acasă singură?” Ați râs?
Sistem imunitar mai puternic - mai puține
medicamente

Pentru binele dvs., sperăm că da, deoarece
oamenii de știință au descoperit că râsul
îmbunătățește funcția plămânilor, alimentează
creierul cu oxigen, întărește sistemul imunitar
și reduce hormonul de stres. Râsul mai crește
nivelul de imunoglobulină A din salivă și din
întreaga regiune ORL. Anticorpii stopează astfel
bacteriile și virușii care produc tusea, durerile
de gât, răcelile și gripa. Oamenii de știință din
cadrul universității Loma-Linda din California
au descoperit că în timpul râsului crește
producția de anticorpi, adică râsul stabilește un
echilibru între toate componentele sistemului
imunitar”. Inclusiv râsul fără motiv sau cel
deprins este eficient.
Ilona Papousek, profesoară de neuropsihologie
în cadrul Universității Graz, a desfășurat un
studiu cu pacienți care au suferit atacuri
cerebrale și care timp de
o lună au practicat
yoga prin râs,
ajungând ca
tensiunea
arterială
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măsurată să scadă, în comparație cu un alt grup
care nu practica aceste exerciții. Medicul indian
Madan Kataria a dezvoltat metoda de yoga prin
râs, numit și Hasya Yoga în anul 1995. Metoda
combină anumite tehnici ale râsului voluntar,
fără motiv cu exercițiile de respirație Hatha-Yoga.

Râsul este adezivul social

Efectele pozitive ale râsului se datorează și
componentelor sociale. Așadar, râdem din
politețe atunci când superiorul povestește
o glumă sau ascundem propriile defecte cu
ajutorul autoironiei. Apartenența la un grup
este decisivă.
Astfel, membrii unui grup care călătoresc
împreună, dar care nu s-au cunoscut în
prealabil, râd semnificativ mai mult în prima
zi. În cadrul grupului se distinge, așadar,
următoarea concluzie: cei care râd împreună,
petrec mai mult timp împreună, fiind pe aceeași
„lungime de undă”.

Capacitatea înnăscută de a râde

Cercetătorul elvețian Willibald Ruch este convins
că abilitatea oamenilor de a râde este înnăscută.
Alți cercetători sunt de părere că râsul nu poate
fi învățat. Copiii râd în medie de 500 de ori pe
zi, dar educația și constrângerile sociale reduc
frecvența râsului odată cu înaintarea în vârstă.
„Știți de ce în anunțurile matrimoniale, femeile
amintesc întotdeauna că sunt în căutarea
unui bărbat cu simțul umorului?”, se întreabă
expertul în râs. Acesta crede că răspunsul se
află în modelele comportamentale arhaice ale
omului. Astfel, femeile sunt în căutarea unui
bărbat pentru ele și a unui tată pentru copii, un
bărbat care să fie puternic, sănătos și pașnic.
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FAMILIE

Cum putem
preveni rezistența
la antibiotice?

Antibioticele sunt medicamente utilizate pentru prevenirea și tratarea
infecțiilor bacteriene. Rezistența la antibiotice apare atunci când bacteriile
se transformă ca răspuns la utilizarea acestor medicamente. Bacteriile,
nu oamenii sau animalele, devin rezistente la antibiotice. Aceste bacterii
pot infecta oameni și animale, iar infecțiile pe care le provoacă sunt mai
greu de tratat şi uneori pot deveni fatale.
O amenințare asupra sănătăţii globale

Rezistența la antibiotice este una dintre cele mai
mari amenințări asupra sănătăţii globale în prezent.
O listă tot mai mare de infecții, cum ar fi
pneumonia, tuberculoza, infecțiile digestive,
bolile cu transmitere sexuală, devine din ce în ce
mai greu și uneori imposibil de tratat deoarece
antibioticele devin mai puțin eficiente.

Cauza este folosirea abuzivă și nejustificată
a antibioticelor

În țările fără linii directoare pentru standardul de
tratament, antibioticele sunt deseori prescrise
de către lucrătorii din domeniul sănătății și
de medicii veterinari și sunt folosiți excesiv de
către public. Atâta vreme cât antibioticele pot fi
cumpărate fără prescripție medicală, apariția și
răspândirea rezistenței se agravează.

Consecințele rezistenței la antibiotice

Rezistența la antibiotice conduce la costuri medicale
mai mari, la șederea prelungită a spitalelor și la
creșterea mortalității. Lumea trebuie să schimbe
urgent modul în care prescrie și utilizează
antibiotice. Chiar dacă se dezvoltă medicamente
noi, fără schimbări de comportament, rezistența la
antibiotice va rămâne o amenințare majoră. Fără
acțiuni urgente, ne îndreptăm spre o eră postantibiotică, în care infecțiile comune și leziunile
minore pot ucide din nou.
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Prevenirea și controlul

Rezistența la antibiotice este accelerată de
utilizarea incorectă și excesivă a antibioticelor,
precum și de prevenirea și controlul slab al
infecțiilor. Se pot lua măsuri la toate nivelurile
societății pentru a reduce impactul și pentru a
limita răspândirea rezistenței la antibiotice.

Ce puteți face dumneavoastră?

Pentru a preveni și a controla răspândirea
rezistenței la antibiotice, nu doar sistemele de
sănătate sau personalul medical trebuie să
facă o schimbare, ci fiecare persoană trebuie
să își aducă aportul la prevenirea infecțiilor și
utilizarea responsabilă a antibioticelor.
Iată care sunt recomandările Organizației
Mondiale a Sănătății:
- Utilizați antibiotice numai atunci când sunt
prescrise de un medic specialist certificat.
- Nu cereți niciodată antibiotice dacă medicul
curant spune că nu aveți nevoie de ele.
- Întotdeauna urmați sfatul medicului
dumneavoastră atunci când utilizați antibiotice.
- Nu sfătuiți alte persoane să ia antibiotice dacă
nu sunteți medic.
- Împiedicați infecțiile prin spălarea regulată a mâinilor,
prepararea igienică a hranei, evitarea contactului
strâns cu bolnavii, practicarea sexului protejat.
- Utilizați apă și alimente din surse sigure,
alegeți alimentele produse fără utilizarea
antibioticelor.
Sursa: http://www.who.int/
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Boala Basedow
Ochii sunt pronunțați, uscați, în gât persistă o senzație de îngroșare și
pulsul este ridicat. Picioarele sunt umflate și articulațiile degetelor
sunt dureroase. Medicul va stabili, cel mai probabil, diagnosticul «Boala
Basedow». Această boală se poate declanșa și cu simptome mai discrete.
Ce este?

Se numără printre bolile autoimune, care
constau în producerea de anticorpi care atacă
propriul organism.
O funcție eronată care poate avea urmări
fatale: structurile afectate sunt modificate sau
distruse de acești auto-anticorpi, astfel încât nu
mai pot percepe corect funcția care le revine.
În cazul bolii Basedow, unitățile de apărare ale
organismului se direcționează în mod greșit
împotriva celulelor de suprafață ale glandei
tiroide. De aceste celule se prind, de regulă,
hormonii din creier care transmit glandei
tiroide necesitatea producerii unei cantități mai
mari de hormoni.
Anticorpii “greșiți” au același efect și transmit
glandei tiroide să producă mai mulți hormoni, în
mod paralel și independent de necesarul real al
organismului. Această producție mărită atrage
după sine simptome ale hiperfuncției glandei
tiroide, fapt care explică una din denumirea
bolii, respectiv imuno-hipertireoza.
Auto-anticorpii se pot îndrepta și împotriva
altor țesuturi din organism și pot declanșa
reacții locale însoțite de inflamații. Sunt vizați
mușchii, țesutul conjunctiv, țesutul lipidic, ochii
și gambele.

Cauze

Nu sunt clarificate nici în prezent, dar se
pare că ar fi vorba despre o serie de factori.
Pe lângă cei genetici și tulburările
sistemului imunologic, următoarele
aspecte joacă un rol important:
• infecții cu viruși și bacterii;
• influențe din mediu (iod/fumat);
• factori psihici precum stres și
schimbări hormonale (pubertate,
sarcină, menopauză).
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Deseori, boala Basedow se manifestă împreună
cu alte boli autoimune, cum ar fi diabetul de tip
1, poliartrita cronică sau o formă de infecție a
mucoasei stomacale (gastrita de tip A). Femeile
sunt mult mai predispuse la a dezvolta această
boală. Se înregistrează de 8-10 ori mai multe
cazuri de paciente, comparativ cu bărbații.
Boala începe să se manifeste la persoanele cu
vârsta cuprinsă între 30-50 de ani, nefiind însă o
regulă, deoarece printre pacienți se pot număra
și copii. În anumite familii, boala apare în rândul
mai multor membri, astfel că putem vorbi de o
predispoziție genetică.

Simptome

Evoluția și gravitatea bolii pot să difere de la un
caz la altul. În principal, se observă simptomele
specifice hiperfuncției glandei tiroide:
• puls crescut, neregulat;
• tremurul mâinilor;
• sensibilitate la căldură;
• transpirație accentuată;
• nervozitate;
• scăderea în greutate.
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BAROTRAUMA
BAROTRAUMA
BAROTRAUMA
Conf. Univ. dr. Mădălina Georgescu
Conf. Univ. dr. Mădălina Georgescu
UMF “Carol Davila” București
UMF “Carol Davila” București
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Posibile
complicații
ale diabetului

Efectul îndelungat al unei concentrații glicemice mari din sânge asupra
vaselor sangvine se resimte, în timp, în special la nivelul inimii, creierului,
rinichilor, extremităților (mai ales al celor inferioare), nervilor și ochilor.
Macroangiopatie

Diabeticii suferă foarte timpuriu și pronunțat de
calcifierea vaselor sangvine (arterioscleroză). Ca
urmare a depunerilor arteriosclerotice, vasele
sangvine se rigidizează. Conturul lor crește
treptat și își pierde din elasticitatea naturală.
Interiorul vaselor se îngustează treptat de-a
lungul anilor, în zonele în care au loc depunerile.
Circulația sângelui scade în zonele afectate.
Rezultatul: crește probabilitatea unui infarct
(peste jumătate din pacienții diabetici își pierd
viața ca urmare a unui infarct!), a accidentelor
vasculare și obturarea vaselor de sânge de la
nivelul picioarelor (claudicația intermitentă).

Microangiopatie

Și cele mai mici vase din corpul nostru joacă un
rol foarte importante. Pe de o parte, ele asigură
oxigen și nutrienți în structuri importante (cum
ar fi nervii sau retina), dar formează și structura
esențială a rinichiului.

Rinichi

Un nivel crescut al zahărului din sânge de-a lungul
anilor determină calcificarea arterelor vaselor
renale mari (arterioscleroză), dar și o deteriorare
și modificare a vaselor mici ale rinichilor. Rinichii
își pierd încet dar sigur funcția de filtrare.
Distrugerea lentă dar constantă a rinichilor nu
este resimțită imediat de pacient. Simptomele
apar doar după ani și sunt adesea însoțite
de hipertensiune arterială, care accelerează
afectarea organului. Prin urmare, pe de o parte,
este important să se reducă nivelul de zahăr din
sânge și tensiunea arterial, iar pe de altă parte,
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să se verifice în mod regulat funcția renală. Acest
lucru este posibil cu un test de urină, așa-numitul
test de microalbumină. Aceste proteine reprezintă
un semn timpuriu al unei probleme de rinichi,
fiind excretate de organism prin urină.

Ochii

Retina şi vasele sale fine de sânge sunt afectate
în mod special de diabet. Pentru pacienți, aceasta
înseamnă o reducere progresivă a acuității vizuale
și a câmpului vizual. Această problemă este dificil
de controlat, în ciuda tratamentelor disponibile.
Odată ce au apărut tulburări la nivel ocular, acestea
nu pot fi reparate. Doar progresia poate fi prevenită
sau încetinită. Cea mai bună măsură de precauție
este controlul regulat la medicul oftalmolog.

Nervi

Degradarea fibrelor nervoase se manifestă sub
forma tulburărilor de percepție, în special în
zona picioarelor (senzație de arsuri, reducerea
senzației de iritare). De asemenea, problemele
de sănătate precum tulburările de digestie
și de urinare sau impotență indică progresul
degradării nervilor vegetativi (autonomi).

Piciorul diabetic

Lipsa circulației sângelui și sensibilitatea în scădere în
ceea ce privește resimțirea durerii conduc la apariția
ulcerațiilor la nivelul picioarelor, a căror vindecare
este foarte dificilă. Pentru diabetici, igiena corectă
a picioarelor și verificarea regulată a picioarelor
reprezintă o măsură preventivă foarte importantă.
În plus, infecțiile sunt mult mai frecvente în rândul
diabeticilor, comparativ cu persoanele sănătoase.
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Remedii
pentru iarnă
Atunci când gâtul și nasul încep să dea primele semne de răceală,
sprayurile și aerosolii pot fi de un real ajutor. Sprayurile au efect imediat
și permit o distribuție fină a substanței active. Pe lângă sprayurile cu ozon,
sunt disponibile și cele care eliberează substanța activă prin acționarea
unui mecanism cu pompă.
Avantajele sprayurilor și aerosolilor

cantitate de substanță activă este eliberată și
preluată odată cu respirația.
Respectați următoarele recomandări pentru
folosirea aerosolilor:
1. Agitați cu putere sprayul.
2. Mențineți sprayul cu capul în jos și scoateți
capacul.
3. Etanșați capul sprayului cu buzele, de jur
împrejur.
4. Expirați profund.
5. Inspirați lent și profund și, concomitent,
eliberați un puf din spray.
6. Țineți-vă respirația timp de 5-10 secunde.
7. Expirați încet pe nas.

Spray nazal

În cazul în care trebuie inhalați aerosoli cu
cortizon sau aerosolii trebuie administrați
copiilor, puteți folosi elemente de distanțare
(spacer), care sunt piese intermediare de volum
mai mare care simplifică inhalarea sprayului.
Aerosolul eliberat în spacer este inhalat în mai
multe tranșe, iar aerul expirat este eliminat
printr-o supapă specială.

Există soluții de clătire și gargară cu substanțe
antiinflamatoare pentru durerile de gât și
inflamația amigdalelor. Însă, pentru a fi
eficiente, soluția trebuie să rămână în contact
prelungit cu mucoasa. Pacientul trebuie să
repete gargara de mai multe ori. Pentru mulți
pacienți este neplăcut să mențină gargara
timp de jumătate de minut. Mulți se tem că vor
înghiți soluția, al cărei gust nu este dintre cele
mai plăcute. În astfel de cazuri, sprayurile și
aerosolii sunt ideale. Fie că folosiți sprayurile
nazale, de gât sau pe cele de astm, respectați
indicațiile prospectelor.
În cazul acestora, capul sprayului trebuie
menținut în poziție verticală. Astfel, sprayul va
acționa optim asupra mucoasei, iar substanța
activă va fi preluată corect.

Spray de gât

În cazul sprayurilor de gât, vaporii fini nu trebuie
inhalați, deoarece astfel nu vor rămâne pe mucoasă.
Evitați inhalarea, emițând un sunet pronunțat “aaa”,
timp în care pulverizați cât mai adânc în gură.
Chiar dacă gustul soluției nu este foarte plăcut,
evitați să îl clătiți imediat cu apă. Doar în cazul
unui contact prelungit cu substanța activă,
aceasta își va putea face efectul.

Aerosoli

Aerosolii sunt ambalați în recipiente mici sub
presiune și sunt vitali pentru persoanele care
suferă de astm. Prin pulverizare, o anumită
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Curățarea elementului de distanțare

Materialul sintetic se încarcă electric în timp,
astfel că este necesară o curățare regulată a
elementului de distanțare. Dacă spacer-ul este
încărcat electrostatic, aerosolul rămâne prins
de pereții piesei de distanțare, în loc să ajungă
în plămâni. Este suficient dacă demontați piesa
intermediară și o spălați cu soluție de curățare.
Clătiți-o apoi cu apă și lăsați-o să se usuce la
aer. Nu folosiți o lavetă pentru a nu reîncărca
electrostatic piesa prin frecare.
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Mazdaznan

- stilul de viață arhaic pentru omul complet
Puțin, corect, diversificat și vegetarian – acesta este principiul alimentației
Mazdaznan. Obiectivul acestei forme de alimentație ascetică este de a
deveni un om complet, iar exercițiile simple de respirație sunt responsabile
pentru hrana spirituală.
Mazdaznan - o filozofie de viață

“Omul nu se află pe Pământ doar pentru
a consuma tot ce poate culege din pădure,
câmp și gradină, și nici pentru a-și transforma
organismul într-un fel de cimitir pentru animale
sacrificate. Datoria omului este, mai degrabă,
de a demonstra prevalența spiritului asupra
materiei.” Aceasta este introducerea primului
capitol al studiului alimentației Mazdaznan.
Două aspecte importante, respectiv alimentația
animală și consumul de hrană în cantități mari,
sunt respinse de practicanții acestei învățături.

Mazdaznan reprezintă, mai degrabă, o filozofie
de viață, bazată pe o respirație și o alimentație
conștiente. Cuvântul în sine are următoarea
semnificație “gândul care controlează totul”.
Pe lângă alimentația corectă, respirația corectă
joacă un rol esențial.

Alimentația
simțurile

conștientă

limpezește

Kilogramele în plus și sațietatea sunt tabu, iar
locul lor este luat de auto-control și alimentație
cu măsura. Adepții acestui stil de viață nu
consumă alimente conservate și carne, însă
ouăle și produsele lactate sunt permise. Cei
care cred că alimentația Mazdaznan ar fi
monotonă și severă, se înșală: prin felul foarte
conștient de consumare a hranei, se asigură
și varietatea necesară din farfurie. Astfel,
două treimi din alimentele consumate
sunt formate din legume, și o treime
din amidon, grăsimi și proteine.
Decisivă este și combinația
corectă: se vor evita două
alimente bogate în proteine
și se va opta, mai degrabă,
pentru o porție de
fructe sau legume cu
pâine, orez sau iaurt.
Legumele nu trebuie
fierte în apă, ci sotate
ușor în puțin unt.
Dimineața
se
recomandă respectarea
unui regim de post,
datorită
digestiei
accentuate.
Sunt
permise însă sucurile
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de fructe, deoarece sprijină digestia. Adepții
acestui stil de viață vor reuși să scape de
kilogramele în plus și să își mențină greutatea
la un nivel sănătos pe termen lung.
Potrivit adepților, metoda Mazdaznan îi
asigură omului tot ce este mai bun din
natură, sporindu-i astfel și puterea spirituală.
Alimentația sănătoasă ajută la creșterea forței,
la extinderea și adâncirea gândirii.

Respirația corectă este hrana spirituală

Mișcarea Mazdaznan este străveche și își are
originile în rândul preoților din Persia și a
profetului Zarathustra, care ar fi trăit între anii
1000 și 500 î. Chr., în Iranul arhaic. Acesta a pus
bazele zoroastrismului – numit și mazdaism o religie caracterizată de dualism și învățături
profund etice.
La începutul secolului 20, Otto Hanisch a
popularizat aceste învățăminte și în Occident.
Acesta studiase medicina în Iran, unde se
familiarizase și cu învățăturile lui Zarathustra.
Pe lângă alimentația conștientă, respirația
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corectă reprezintă hrană spirituală pentru
organism.

Exerciții utile

Un exercițiu de concentrare și creativitate
pentru inspirație: relaxați-vă toți mușchii,
ridicați pieptul și mențineți poziția. În acest
timp, limba stă relaxată în gură, vârful său
atinge dinții de jos, ochii sunt îndreptați asupra
unui punct aflat la înălțimea lor. Inspirați adânc,
mențineți aerul timp de 20-30 de secunde,
după care expirați, până la golirea plămânilor.
Repetați exercițiul de 3-5 ori, menținând de
fiecare dată aerul pentru câteva secunde în
plus. Exercițiul nu trebuie efectuat imediat după
masă.
Un exercițiu potrivit împotriva stărilor de
greață și a problemelor sistemului circulator:
toți mușchii sunt relaxați, mențineți limba
în aceeași poziție descrisă mai sus. Expirați,
golindu-vă complet plămânii de aer. Așteptați
20-30 secunde înainte de a inspira și abia apoi
umpleți-vă plămânii cu aer. Repetați exercițiul
de 3-5 ori.
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INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!
Andra Josceanu
Farmacist-manager Vechea Farmacie
Ce reprezintă profesia de farmacist pentru
dumneavoastră şi ce v-a inspirat să optaţi
pentru ea?
Am ales profesia de farmacist din pasiune.
Este o pasiune cultivată încă din anii de colegiu,
când toți tinerii se visează în cele mai frumoase
și diferite ipostaze în care își pot desfășura
activitatea cândva, eu fiind îndrăgostită
iremediabil de un halat alb. Aveam încă de
atunci o afinitate deosebită pentru domeniul
medical, însă complexitatea și ritmul galopant
de transformare ale pieței farmaceutice m-au
determinat să urmez cursurile Facultății de
Farmacie din Craiova.
Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul farmaciei
dumneavoastră.
Povestea noastră a început imediat după
Revoluție, când la jumătatea anului 1993 am
înființat prima dintre farmaciile noastre. Apoi,
cu pași mici, am reușit să ne dezvoltăm ca o
afacere de familie, iar, în prezent, administrăm
cu mândrie șapte farmacii, fiecare dintre ele
cu o însemnătate aparte în proiectul pe care
l-am denumit “Vechea Farmacie”.
Dacă ar fi să vorbiți despre provocările pe
care le aveți ca farmacist, care sunt ele?
Zâmbesc acum, pentru că mi-aș dori să
vă întreb cât timp aveți la dispoziție pentru
a vi le povesti. Fiecare dintre colegii mei
experimentează o multitudine de provocări
în fiecare zi, atât pe partea operațională a
afacerii, cât și în administrație, într-un ritm
extrem de alert, cu informații noi care trebuie
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aplicate urgent, cu norme aplicabile ieri, cu
nevoi a căror soluționare nu acceptă amânare.
Ține de noi să găsim soluțiile potrivite și să
optimizăm la maximum mecanismele care ne
fac să ne atingem țelul de a fi mai buni, mai
eficienți cu fiecare etapă parcursă.
Care considerați că este rolul unui farmacist
într-o comunitate?
Cum contribuiți dumneavoastră și echipa
dumneavoastră la viața comunității?
Vă povesteam despre faptul că am ales
această meserie din pasiune, din plăcerea de
a interacționa cu oamenii și a încerca să-mi
pun cunoștințele acumulate și priceperea în
slujba lor. Cred cu tărie că rolul farmacistului
anului 2018 în comunitate este de a reprezenta
un liant între latura comercială a afacerii și
noblețea actului medical bine înfăptuit, într-o
echipă unită, conectată în orice moment
la nevoile celor din jur, o echipă de oameni
pregătiți să gestioneze cu responsabilitate
sentimentele celor care le calcă pragul în
fiecare zi. Întărind cele afirmate mai sus, ne
identificăm în comunitatea din care facem
parte cu sloganul “#teascultăm #teînțelegem
#îțirecomandăm #îțipreparăm”.
Care este, din punctul dumneavoastră de
vedere, „reţeta de succes” a unei farmacii?
”Rețeta de succes a unei farmacii“ este
reprezentată, din punctul meu de vedere, de
către echipa din spatele afacerii. O afacere
de succes își regăsește definiția în priceperea
echipei manageriale de a implementa o
serie de sisteme și subsisteme esențiale în

gestionarea operațiunilor din interior, însă
echipa și, implicit, resursele umane capătă
conotații din ce în ce mai importante în zilele
noastre. În altă ordine de idei, motivația de a fi
mai bun, echipa și resursele umane reprezintă
triunghiul oricărei afaceri de succes.
Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul
de familie. Puteţi să ne descrieţi conceptul
de „farmacist de familie”?
Folosită în orice context, sintagma “farmacist
de familie“ inspiră încredere, fără să mai vorbim
despre principiile sănătoase care au condus
la nașterea conceptului propriu-zis. Ideea de
farmacie de familie transmisă către pacienți ne
apropie de idealuri pe care le considerăm nu de
mult pierdute. Acest concept reprezintă, după
părerea mea, punctul de plecare în conturarea
identității farmaciei independente din ziua de
azi. Pentru că farmacistul de familie este mereu
conectat la nevoile lui, pentru că timpul petrecut
împreună îl aduce mai aproape de a înțelege cu
adevărat natura afecțiunii de care suferă sau
îl face să gândească pozitiv, să-și dorească să
trăiască o viață sănătoasă, de calitate.
Care a fost reacţia pacienţilor când au intrat
în noua farmacie Vechea Farmacie - Alphega?
Am avut plăcuta surpriză de a fi întâmpinați
cu încredere din partea dumnealor, fiind
extrem de receptivi și optimiști privind reușita
proiectului nostru comun. La doar șase luni de
la aderarea noastră la comunitatea Alphega,
mulți dintre pacienții noștri se identificau deja
cu produsele și campaniile implementate în
farmacie, iar asta nu face decât să ne dea și
mai mult curaj pe mai departe.
Ce s-a schimbat pentru echipa Vechea
Farmacie odată cu aderarea la programul
Alphega?
Aderarea la programul Alphega a adus cu
certitudine plusvaloare afacerii pe care
o reprezint. Ea a influențat atât partea
managerială a proiectului, cât și latura de
dezvoltare personală a echipei, optimizând
implicarea directă a colegilor noștri în
operațiunile din fiecare farmacie în parte.
Toate aceste lucruri oferă limpezime afacerii
și deschid oportunități de expansiune pe viitor.

Pe perioada implementării celor două servicii,
am avut privilegiul de a testa peste 300 de
pacienți în farmaciile noastre, iar cei depistați
cu risc cardiovascular/pulmonar au fost imediat
orientați către un consult de specialitate. Neam bucurat de o implicare activă din partea
colegilor noștri medici, cărora le mulțumim
foarte mult pe această cale!
Care a fost rolul echipei dumneavoastră în
implementarea serviciului?
Cred că cel mai important lucru de menționat
aici este faptul că echipa Vechea Farmacie
s-a identificat cu implementarea proiectelor
respective, că a avut încredere încă de la
început în importanța acordării unor servicii
de calitate pacienților noștri, iar în acest sens
finalitatea nu putea să fie decât una fericită.
Care a fost reacţia pacienţilor în urma
testării serviciului?
Pacienții ne-au întâmpinat cu recunoștință și
apreciere, bucuroși că li se întoarce cumva
încrederea cu care ei ne-au investit de-a
lungul anilor. Am primit și numeroase sfaturi
pentru implementarea de noi campanii pe
viitor, de care vom ține cont negreșit.
Aveţi un mesaj pentru pacienţii
dumneavoastră?
Pacienților noștri doresc să le transmit din
nou că motto-ul nostru, “Nu muncesc la ceva/
Sunt parte din ceva!”, ne ghidează în tot ceea ce
facem și că, în fiecare zi, ne dorim să devenim
mai buni, mai eficienți și mai aproape de
cerințele dumnealor. Și, așa cum s-a întâmplat
cu fiecare ocazie din anii trecuți în care am
putut să le-o transmitem pe diferite canale, la
început de an 2018 îi asigurăm din nou că …”Voi
sunteţi Vechea Farmacie!”

Cum a decurs implementarea serviciului
de măsurare a vârstei arteriale/capacităţii
pulmonare în farmacia dumneavoastră?
(câţi pacienţi au fost testaţi şi câţi au fost
depistaţi cu risc cardiovascular/pulmonar)
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Mediu sănătos
- copii sănătoși

Traficul rutier reprezintă cea mai importantă sursă pentru concentrațiile
înalte de poluanți din orașe. Cu fiecare metru pe care îl parcurgem cu
autoturismul, numeroase substanțe poluante ajung în aer, substanțe
care ne afectează sănătatea: dioxidul de carbon, oxizi de azot, monoxid
de carbon, benzen, particule de motorină; prin fricțiunea anvelopelor,
a plăcuțelor de frână și a asfaltului, în aer sunt eliberați poluanți
suplimentari și particule de praf. Calitatea aerului este afectată nu doar
în apropierea drumurilor, ci și în spațiile mai îndepărtate.
Efecte asupra sănătății

nu ar trebui să însemne neapărat un trafic
motorizat.

Copiii sunt mai expuși acestor poluanți, printre
altele din cauza înălțimii lor, concentrația de
toxine fiind mai mare la nivelul solului. Copiii
sunt mai activi decât adulții, fac mai multă
mișcare, petrec mai mult timp în aer liber. Ajung
astfel să respire mai multe toxine comparativ cu
o persoană adultă. Concentrațiile mari de ozon
pot induce reacții puternice de astm în rândul
celor mici. În plus, emisiile toxice contribuie la
creșterea riscului apariției anumitor forme de
cancer și a afecțiunilor cardiace și de sistem
circulator.

Unele distanțe pe care (din obișnuință?) le
parcurgem cu mașina ar putea fi străbătute
foarte bine cu bicicleta sau chiar pe jos, fără să
necesite mult timp în plus. Și copiii vor aprecia
schimbarea și se vor distra mai bine decât
prinși cu centura de siguranță pe bancheta
din spate. Efectele pozitive asupra sănătății
sunt imediate: mai multă mișcare și scăderea
propriei contribuții la poluarea aerului.

Introducerea catalizatorului

La pas cu cei mici

Mobilitatea nu înseamnă neapărat trafic!

Dacă, totuși, optați pentru un autoturism,
alegeți unul cu un consum mic de carburanți și
valoare redusă a emisiilor.

Prin introducerea catalizatorului a fost posibilă
îmbunătățirea calității combustibilului și a
motoarelor, iar în cazul motoarelor cu benzină,
emisiile toxice au putut fi scăzute cu până la
90%. În cazul motoarelor diesel, emisiile de
particule de funingine și azot nu au putut fi
reduse la fel de eficient. Se estimează scăderi
de aproximativ 90% în viitorul apropiat, în urma
introducerii filtrelor de funingine în motoarele
diesel.
Comparativ cu anii ‘80, concentrația de benzen
din aer a ajuns la jumătate. Veștile nu sunt la fel
de bune în ceea ce privește oxizii de azot, care
provin în mare măsură din motorină.
Mobilitatea sporită este esențială în societatea
de azi, și, deseori, uităm că această mobilitate
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Alternativa: bicicleta

Copiii cărora li se oferă posibilitatea de a
se deplasa pe jos au mai multe șanse de a
descoperi mediul înconjurător și de a se mișca,
de a se întâlni cu prietenii, de a mângâia o pisică,
de exemplu. Drumurile la scoală străbătute cu
mașina pot fi mai rapide din punct de vedere al
duratei, însă mai costisitoare pe termen lung:
haosul din trafic care se creează în fața școlilor,
riscuri suplimentare de accidentare pentru
copii și crearea unui întreg spațiu necunoscut
pentru copii, între şcoală și casă, pe care copiii
nu ajung să îl exploreze niciodată la pas.
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Piercing în
cavitatea
bucală
Mulți tineri sunt încântați de bijuteriile
care se aplică pe dinți, limbă sau buze.
Mai puțin încântați de acestea sunt medicii
stomatologi.
Posibile probleme

Un studiu al medicilor stomatologi americani,
publicat în anul 2007, a arătat că piercing-urile
din cavitatea bucală sunt problematice din
punct de vedere stomatologic și pot provoca
diverse dificultăți în timp, faţă de bijuteriile
Dazzler (simboluri aderente din folie de aur)
și Twinkels (bijuterii masive ornate cu pietre
prețioase), care sunt aplicate prin lipire pe
suprafața dinților.

Piercing-urile din limbă și buze pot afecta
dinții și aparatele dentare
Primele poziții din lista cercetătorilor,
publicată și în ”Journal of the American Dental
Association”, sunt ocupate de probleme precum
distrugerea căilor nervoase, inflamații și dureri.
Pe termen lung, piercing-urile pot deteriora
dinții și aparatele dentare. Depinde însă și unde
este aplicat piercing-ul.

Dacă piercing-ul este aplicat în limbă, prin
mișcarea permanentă a limbii, capul piercingului va lovi constant dinții și va produce fisuri
ireparabile în smalțul dinților. Astfel, aceștia vor
deveni mai sensibili la căldură, la rece, nervul
dentar se va irita și vor apărea cariile.
Dacă piercing-ul este aplicat în buza inferioară,
capul acestuia va lovi constant gingia, care
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cu timpul s-ar putea retrage. De
asemenea, ar putea fi afectat chiar
și osul maxilarului. Pacienții care participă
la studiu au constatat că, după numai câteva
luni de la purtarea piercing-ului, în gingia lor se
formaseră deja ”buzunare” adânci de până la
opt milimetri. În lipsa unei gingii suficiente,
dintele își pierde stabilitatea și, în final, cade.

Piercing sau aparat dentar?

Tot mai mulți specialiști în ortodonție refuză să
monteze aparate dentare în cazul pacienților cu
piercing în limbă, deoarece prezența acestuia
conduce la o modificare a mișcării limbii, fapt
care afectează masiv succesul tratamentului.
Astfel: cei care doresc să își păstreze dantura
pentru o perioadă cât mai lungă ar trebui să evite
piercing-urile din cavitatea bucală. Bijuteriile
de tip Dazzler și Twinkles, care presupun doar
lipirea lor pe dinți, sunt inofensive.
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Pielea
dumneavoastră
rezistă la frig?

Aproape niciun alt organ nu este atât de expus stresului în timpul iernii cum este
pielea. În lunile reci, ea trebuie protejată suplimentar de căldură și de pierderea
umidității, pentru a evita apariția unor inflamații și eczeme. Propunerea noastră
naturistă: încercați o baie de zer pentru regenerarea pielii.
Sensibilitate la frig

Pielea devine mai sensibilă chiar și la temperaturi
exterioare de peste +8*C, deoarece se adaptează
la temperaturi scăzute ca măsură de protecție a
organismului și sistează producția stratului de
protector natural, sebumul. Atunci când treceți
de la frig la aer cald, porii se deschid și pielea
eliberează mai multă umiditate. Obrajii roșii nu
sunt atunci un semn de sănătate radiantă, ci o
reacție violentă, adesea însoțită de mâncărime.

Cremele grase protejează pielea

De mii de ani, oamenii din zonele reci ale
lumii și-au protejat pielea cu grăsime. Odată
acoperită cu un strat protector de grăsime,
pielea nu mai este atât de vulnerabilă la frig,
vânt și secetă. Această protecție este necesară
mai ales persoanele în vârstă, a căror piele este
mult mai uscată decât cea a copiilor. Țineți cont
să alcoolul sau produsele de curățat pe bază de
săpun sunt agresive pentru piele. Alegeți mai
degrabă loțiuni de spălare care nu conțin săpun.

Îngrijirea tenului iarna

După fiecare spălare, pielea trebuie acoperită cu un
strat de cremă. Pentru pielea sensibilă, produsele
care conțin ingredientul dexpanthenol sunt deosebit
de potrivite pentru că accelerează regenerarea pielii.
De asemenea, sunt potrivite cremele care conțin
uree, deoarece ureea redă umiditatea pielii.
Loțiunile care conțin tanin acționează împotriva
mâncărimii. Pentru acestea, adresați-vă
medicului sau farmacistului. Doamnele nu
trebuie să renunțe la machiaj, deoarece machiajul
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de îngrijire bun, cu un conținut suficient de gras,
va acționa ca un strat protector pentru piele.

Atenție la sporturile de iarnă

Temperaturile deja scăzute sunt resimțite și mai
reci în timpul unui coborâș rapid, iar radiația UV
este mai puternică la altitudini mari, comparativ
cu șesul. Și zăpada reflectă razele soarelui. Se
recomandă aplicarea unei creme de protecție
solară cu un factor suficient de mare, sau chiar
un blocant UV. De asemenea, nu uitați să vă
protejați buzele cu o cremă de protecție solară.

Zerul - produs natural de îngrijire

Băile în lapte de măgar erau foarte populare în
Roma antică. Potrivit legendei, Cleopatra obișnuia
să se scufunde în astfel de băi. Acestea sunt mult
mai ieftine și ideale pentru îngrijirea pielii. Băile
regulate și spălările cu zer dulce sunt remedii
naturale pentru întregul corp. Zerul acru este
ideal pentru eczeme și inflamația pielii, acidul
lactic protejând stratul exterior al pielii de bacterii
și germeni, ca un film protector. După o asemenea
baie în zer, pielea este revitalizată, curată și
suficient de hidratată cu acid lactic pentru a
rezista și la temperaturi scăzute.
Cum puteți pregăti o asemenea baie? Amestecați
doi până la trei litri de zer sau 300 g praf de zer în
apa pregătită pentru o baie. Temperatura apei nu
trebuie să depășească 37 de grade. Nu trebuie să
folosiți săpun și șampon. După baie, filmul de zer
ar trebui să se usuce pe piele. Cu puțin zer aplicat
pe un tampon de bumbac, puteți îngriji și pielea
feţei.
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Medicamente
antinevralgice
pentru pacienții
de vârsta a treia

Odată cu înaintarea în vârstă, cresc și probabilitățile de a suferi de dureri.
Bolile cronice, riscul crescut de căderi, modificarea percepției durerilor
se numără printre cauzele creșterii frecvenței durerilor. Nu doar că
frecvența durerilor crește odată cu vârsta, dar aceste dureri necesită
deseori un tratament diferit față de cel pentru pacienții mai tineri.
Persoanele în vârstă necesită mai multe
analgezice?

Motivul este schimbarea metabolismului.
În timp ce procesarea durerii reprezintă un
sistem robust, supus în foarte puțină măsură
îmbătrânirii, capacitatea de procesare și
eliminare a substanțelor din medicamente și
hrană scade odată cu înaintarea în vârstă.
Funcțiile principale ale ficatului si rinichilor,
necesare pentru procesarea și eliminarea
medicamentelor din organism, devin limitate
la vârste înaintate. În cazul analgezicelor,
deseori sunt suficiente cantități la fel de mici
de substanțe active, similare celor necesare
pentru adulți tineri, pentru calmarea durerilor.

Necesar diferit de analgezice

Un alt motiv pentru necesarul diferit de
analgezice cu care se confruntă persoanele
în vârstă este apariția bolilor cronice, precum
diabetul sau bolile cardiace și ale sistemului
circulator.
Bolile în sine sau tratamentul medicamentos
al bolilor respective influențează acțiunea și
efectele secundare ale analgezicelor.
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Deseori este necesară, mai întâi, găsirea unui
preparat potrivit, care să fie tolerat de restul
tratamentului medicamentos al pacientului.
Opioidele
cu
acțiune
mai
puternică,
administrate în doze mai mici, sunt mult mai
eficiente și mai bine tolerate decât analgezicele
obișnuite, eliberate fără rețetă – în special
atunci când urmează să fie administrate pe
o perioadă mai lungă de timp. Opioidele sunt
substanțe similare celor existente în organism,
astfel că printr-o administrare corectă, efectele
secundare sunt minime. Numeroasele forme
de administrare (picături, tablete, plasturi)
facilitează un tratament foarte individualizat, în
funcție de necesarul fiecărui pacient.
Inclusiv pentru administrarea analgezicelor cu
acțiune puternică, este nevoie de un instinct
foarte ascuțit. Pacientul și medicul trebuie să
colaboreze foarte strâns. Pacienții trebuie să
fie atenți la toate modificările apărute de-a
lungul tratamentului, pe care trebuie apoi să le
discute cu medicul. Numai așa poate fi găsit un
tratament optim, care să poată fi ajustat în mod
regulat.
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Substanțele active
anti-Aging din
make-up
Un ten strălucitor și un aspect impecabil sunt un vis pentru multe femei.
Micile defecte ale tenului pot fi corectate vizual cu machiaj, rezultatul final
fiind cel dorit. Mai mult, numeroși producători de cosmetice oferă acum și
machiaje, care pot fi aplicate special ca măsură împotriva îmbătrânirii. Ce
conțin acele machiaje?
Protecție chiar și în anotimpul rece

Fondul de ten cel mai potrivit pentru efectul antiAging este cel cu o consistență lichidă, deoarece
aplicarea lui este posibilă într-un strat decent,
fără a crea un aspect artificial, de mască. În
plus, poate fi adaptat ideal la conturul fiecărei
fețe. Majoritatea fondurilor de ten anti-Aging
asigură o acoperire medie spre puternică, astfel
că ridurile dispar instant.
Pentru protejarea pielii împotriva acțiunii
soarelui și a îmbătrânirii precoce, protecția
integrată UV din fondul de ten asigură o bază
ideală. Alte ingrediente valoroase care se
regăsesc în fondurile de ten anti-Aging sunt
particulele reflectorizante, precum sideful și
extractul de mătase, care conferă pielii un strat
luminos și un aspect mai tânăr.

Acidul hialuronic, un clasic al produselor
anti-Aging

Acidul hialuronic se regăsește în aproape toate
produsele anti-Aging. Printre efectele pozitive
ale acidului hialuronic se numără caracterul lui
higroscopic foarte pronunțat. Și ceramidele și
lipidele sunt apreciate pentru efectul anti-aging.
Epiderma noastră conține ceramide naturale
care formează un soi de barieră ce previne
uscarea pielii. Și colagenul este apreciat și
folosit în produsele anti-Aging, deoarece
întărește stratul de suport al pielii, putând
astfel să reducă ridurile. La fel este vitamina
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A, numită și retinol, care se regăsește frecvent în
fondul de ten cu efect anti-Aging.

Alte ingrediente anti-Aging

Anumite produse anti-Aging conțin aur, menit
să stimuleze microcirculația sângelui la nivelul
pielii. Este foarte important de reținut că acțiunea
diferitelor ingrediente depinde de conținutul
acestora. Nu contează doar faptul că se
regăsesc în conținut, ci și cantitatea în care sunt
folosite. Astfel, este important să citiți etichetele
produselor cosmetice. De regulă, ingredientele
sunt listate în ordine descrescătoare, în funcție
de cantitatea în care se regăsesc în produsul
respectiv.
Pentru o piele cât mai strălucitoare, nu uitați
să începeți cu un strat de cremă hidratantă.
Ingredientele de calitate, hidratarea din plin și
demachierea zilnică și corectă vă vor pune în
valoare tenul luminos.
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HepatOPTIM

Resursă de sănătate pentru ficat

Contribuie la funcționarea optimă a ficatului
și reglarea metabolismului lipidelor
Combinație unică de L-ornitina L-aspartat și Colină
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Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
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Slabi sau grași
- în funcție de predispoziția genetică

Multe persoane supraponderale încearcă să găsească scuze pentru
kilogramele în plus, dând vina pe predispoziția genetică. Există și o parte
de adevăr în această scuză. Unele persoane sunt aproape programate în
prealabil pentru a fi supraponderale, ca urmare a materialului genetic
moștenit. Cu toate acestea, predispoziția genetică poate fi depășită cu
puțină disciplină, alimentație sănătoasă și multă mișcare.
Moștenirea genetică

Nu este de mirare că în cuplurile supraponderale,
de cele mai multe ori, și copiii au kilograme în
plus. Diferite studii au demonstrat că nu doar
educația și alimentația influențează greutatea
corporală a unui om, ci și predispoziția genetică.
În acest sens, cercetătorii au studiat copii
separați de părinții biologici de la vârste foarte
fragede și au comparat greutatea copiilor și
greutatea părinților adoptivi. Astfel, s-a constatat
că predispoziția genetică asupra masei corporale
a unei persoane se ridică la aproximativ 60%.
În cazul unui părinte supraponderal,
riscul copilului de a deveni mai târziu
supraponderal este semnificativ
mai mare comparativ cu
copiii cu părinți cu greutate
normală. Proporțional, riscul
crește în cazul în care ambii
părinți sunt supraponderali,
dar predispoziția genetică
nu presupune automat o
îngrășare a purtătorului genelor
respective, ci o predispoziție în
acest sens. În timp ce anumite
persoane par să poată mânca o
cantitate oricât de mare de mâncare fără a
se îngrășa, în cazul persoanelor cu predispoziție
genetică de îngrășare, orice mică tentație culinară
se observă imediat pe șolduri. Cercetătorii sunt de
părere că mugurii papilelor gustative de pe limbă
sunt sensibili la substanțe amare, pe fond genetic,
fapt care le stimulează pofta de alimente dulci și
grase, în timp ce le displac legumele.
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Educație și model de alimentație

Părinții supraponderali trebuie să acorde
o atenție sporită alimentației sănătoase a
copiilor. Dacă, însă, părinții îi învață pe cei
mici că tristețea poate fi alinată cu ciocolată
și chipsuri, copiii vor deprinde aceste obiceiuri
nesănătoase și vor fi expuși riscului de a deveni
ei înșiși supraponderali.

Mai multă mișcare

Sportul și mișcarea sunt benefice nu doar pentru
copii, astfel că se recomandă turele cu bicicleta,
drumețiile la comun sau plimbările, inclusiv în
timpul săptămânii. Copiii supraponderali
au deseori probleme la ora de sport
şi rămân repede fără respirație.
De aceea, este important ca
părinții să acorde mai multă
atenție activității fizice a
copiilor, să stimuleze nevoia
naturală de mișcare a celor
mici, și nu să o înfrâneze. Odată
ce copiii cresc, se recomandă
înscrierea lor în cluburi sportive,
deoarece cei care deprind de mici
obișnuința sportului și a mișcării o
vor păstra și la maturitate.
În principiu, cu toții avem posibilitatea de a
fi în formă și de a scăpa de kilogramele în
plus. În timp ce pentru unii este foarte ușor,
pentru cei cu predispoziție genetică spre
supraponderabilitate este nevoie de puțin mai
multă disciplină, atât în sport, cât și în evitarea
exceselor alimentare.
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Sănătatea
urinară
Sistemul de excreţie al corpului

Rinichii reprezintă un sistem de filtrare
impresionant: ei filtrează zilnic aproximativ
180 de litri de apă, prin aproximativ un milion
de nefroni (unități funcționale ale rinichilor).
Aproximativ 1.5 litri de urină sunt eliminați
prin vezica urinară și uretră. Din păcate, acest
sistem complex de excreție este și el predispus
la diferite afecțiuni.

Litiaza urinară

Calculii urinari se formează pe fondul unei
suprasaturaţii cu săruri și minerale, de
exemplu, în urma unui aport prea scăzut
de lichide. Depozitele de astfel de săruri și
minerale formează la început așa numitul
nisip, dar acesta crește treptat în dimensiune,
formând cristale, respectiv calculi.

Cistita - o afecţiune frecventă a femeilor

Mai ales femeile, din cauza uretrei lor mai
scurte, suferă adesea de infecții ale tractului
urinar, fie că sunt cauzate de viruși, ciuperci sau
bacterii. Necesitatea de a urina des și senzația
arzătoare care însoțește micțiunea reprezintă
primele semne ale unei cistite bacteriene.
Cauzele sunt, de obicei, hipotermia, consumul
redus de lichide și un sistem imunitar deficitar.
O problemă tipică pentru bărbaţi
Bărbații de peste 40 de ani au adesea
probleme cu urinarea. Cauza nu se datorează
organelor excretoare, ci unei prostate mărite,
care presează uretra. Ca măsură preventivă
se recomandă activitatea fizică (sporturi
de anduranță obișnuite) și menținerea unei
greutăți corporale normale.

Dieta bogată în carne afectează prostata

Consumul de carne și alimentele bogate în
calorii (dulciurile) facilitează creșterea în
dimensiune a prostatei. Există și studii care
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susțin că medicamentele antiinflamatoare
ar duce și ele la o creștere în dimensiune a
prostate.

RECOMANDĂRI PENTRU
SĂNĂTATEA URINARĂ
Hidratarea. Cea mai bună măsură de prevenire:
beți cât mai multe lichide pentru a clăti foarte
bine vezica urinară: cel puțin 2,5 până la 3 litri/
zi. Pentru probleme precum cistita, ceaiul de
urzică sau de mesteacăn este ideal.
Plantele medicinale, cum ar fi urzica,
mesteacănul, coada-calului, ienupărul, afinul
sau păpădia sunt remedii foarte valoroase şi
sunt recomandate pentru regimuri diuretice şi
sănătate urinară.
Evitarea frigului. Se recomandă să evitaţi
răcirea zonelor vezicii urinare şi a rinichilor.
Optaţi pentru jachete şi pulovere care vă
acoperă şoldurile, schimbaţi imediat costumul
ud de baie sau lenjeria udă şi nu vă asezaţi pe
suprafeţe reci.
Alimentaţia. Se recomandă evitarea dietelor
bogate în proteine de origine animală, în
alimente cu conținut mare de acid oxalic
(spanac, rubarbă, sfeclă roșie), în alimente
bogate în purine (carne, pește și piele de pasăre,
sardine, hering, macrou). Fasolea, lintea, soia și
cerealele sunt alimente care pentru protejează
prostata și sistemul urinar. Asigurați-vă că dieta
dumneavoastră conține suficiente fibre vegetale
(cereale integrale, salată verde, legume) și
folosiți foarte puțină sare.
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Herpesul

- o infecție care indică scăderea imunității
Veziculele mici pline cu lichid sunt dureroase și apar la nivelul buzelor, al
mucoasei orale și nazale. Deoarece se manifestă adesea pe fondul unei
gripe, sunt numite și răni de răceală. Aceste așa-numite răni de răceală
sunt cauzate de virusul herpes simplex. Prima infecție cu acest virus are
loc, de obicei, în copilărie. După prima infecție - care deseori nici nu este
observată - virusul herpes simplex rămâne în organism pentru toată viața.
Primele simptome

Doctorii numesc această condiție o “infecție
latentă”. Infecția se produce în urma unui
singur contact cu o persoană bolnavă, 60-90%
dintre adulți fiind purtătorii acestui virus. Pe
fondul unor “stimuli” diferiți, virușii pot redeveni
activi și migrează de-a lungul căilor nervoase
către piele și buze. Se formează astfel un focar
reînnoit al bolii.
Primele simptome se resimt adesea sub forma
unei senzații de tensiune, furnicături sau
mâncărime. După câteva ore, apar și veziculele
infecțioase, pline cu un lichid limpede. Chiar
dacă persoana afectată evită stresul și soarele,
de obicei este prea târziu pentru a evita apariția
veziculelor. După spargerea lor, se formează
cruste gălbui care se vindecă lent.
Alți viruși din acest grup sunt cei care provoacă
herpes genital sau herpesul viral al ochiului. Un
risc crescut pentru aceste infecții se numără în
rândul persoanelor cu sistemul imunitar slăbit
sau în urma unei boli grave, cum ar fi pneumonia.

Cauze frecvente

Printre cele mai frecvente cauze ale herpesului
se numără:
• Scăderea sistemului imunitar (de exemplu,
pe fondul unei boli grave sau după o intervenție
chirurgicală, stres cronic, privare de somn,
etc.);
• Expunerea la soare, în special la altitudini
mari, dar și la mare;
• Iritarea mecanică, de ex. tratamentul
stomatologic;
• Febra, răceala, gripa sau alte infecții;
• Stres, fluctuații de temperatură;
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• Igiena necorespunzătoare;
• Menstruația.

Tratament

• Este important să intervenim de îndată ce
simțim primele simptome, primele senzații de
furnicături, altfel virusul se va extinde în mod
exploziv. Lăsat netratat, un atac de herpes poate
dura până la paisprezece zile. Prin tratamentul
aplicat în timp util și evitarea soarelui, dar și a
altor factori care afectează imunitatea, durata
bolii poate fi redusă foarte mult.
• Unguentele sau gelurile care inhibă extinderea
virușilor conțin, printre altele, ingredientul activ
aciclovir, săruri de zinc sau extract de melisă.
• Asigurați-vă că infecția nu este transmisă
unor părți sănătoase în urma contactului
cu degetele, a spargerii veziculelor sau prin
lingerea buzelor.
• Un alt aspect important presupune întărirea
sistemului imunitar, respectarea orelor de
somn și a unei alimentații sănătoase.
• Dacă simptomele nu se reduc în intensitate
după câteva zile sau dacă veziculele se extind
foarte mult, solicitați sfatul medicului.
• Există o mulțime de remedii simple, cum ar fi
aplicarea de pastă de dinți pe vezicule. Acestea
servesc, de obicei, aceluiași scop: deshidratarea
veziculelor. Odată sparte, acestea se usucă și se
vindecă.
• Protejați-i pe cei din jur: nu împărțiți prosoape,
șervetele, periuțe de dinți, ochelari și tacâmuri
cu alte persoane. De asemenea, sărutul
trebuie evitat câteva zile, pentru a nu infecta și
partenerul.

49

ALIMENTAȚIE

Nutriția în
sezonul rece
Alimentaţia corectă, bogată în vegetale consumate în stare crudă sau
fermentate, deşi nu ne protejează complet împotriva răcelii sau a altor
boli, poate reduce simţitor numărul, durata şi severitatea îmbolnăvirilor
în sezonul rece.
Legume şi fructe pentru imunitate

Sezonul rece ne-a ajuns din urmă şi, odată
cu el, şi valul de raceli. În ce masură suntem
afectaţi de guturai şi rinită sau dacă tusea ne
rapeşte somnul, toate depind de sistemul
nostru imunitar. Putem să-l sprijinim printr-o
dietă adecvată.

Rolul substanţelor vegetale

Ingredientele naturale din fructe, legume,
leguminoase şi cereale consolideaza sistemul
imunitar, iar unele dintre acestea prezintă şi
efecte antimicrobiene, antiinflamatorii sau
antioxidante. Ele sunt la fel de importante pentru
sănătatea noastră ca şi vitaminele, mineralele
şi fibrele, deoarece au numeroase proprietăţi
benefice şi funcţii de protecţie importante.
Printre substanţele vegetale secundare se
numără şi carotenoidele şi flavonoidele.

Dieta pentru apărare

Usturoiul este, probabil, planta cu cel mai
puternic efect antimicrobian. Proprietăţile sale
erau deja cunoscute în vremea lui Aristotel şi
Hipocrate. În timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial, usturoiul a fost folosit ca germicid
(antiseptic) împotriva cangrenei. Chiar şi la
diluţii mari (1:125.000), sucul de usturoi inhibă
dezvoltarea culturilor de stafilococi, streptococi,
bacili, fungi şi drojdii.
Deşi cele mai mari concentraţii ale unor astfel
de proprietăţi antimicrobiene au fost detectate
în usturoi, ele sunt prezente din abundenţă şi în
ceapă, praz şi arpagic.
Varza murată reduce mediul favorabil pentru
dezvoltarea bacteriilor patogene, echilibrează
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flora intestinală, susţine o digestie sănătoasă,
reduce reacțiile alergice şi normalizează nivelul
lipidelor din sânge.
Varza murată oferă protecţie antitumorală,
scăzând cu cel puțin 30% riscul de a dezvolta
cancer, în special cancer de colon. Există studii
care demonstrează că un consum de varză
murată de două ori pe săptămână reduce
considerabil riscul de cancer de sân.
Varza, atât cea murată, cât şi cea crudă, susţine
apărarea organismului prin conţinutul bogat în
minerale şi vitamine, fibre şi antioxidanţi.
Alte “ajutoare ale bucătăriei germicide’’,
care susţin lupta sistemului imunitar sunt:
castravetele, hreanul, muştarul şi toate
plantele aromatice utilizate pe post de
condimente (cuişoarele, turmericul, busuiocul,
oregano, cimbrul etc).
Fructele de pădure (cătină, păducel, măceşe,
afine, mure, porumbe) sunt bogate în flavonoide,
vitamine, minerale şi oligoelemente esenţiale
pentru dezvoltarea şi funcţionarea sistemului
imunitar, aspect important mai ales iarna. Pot
fi consumate ca atare, sub formă de ceai, sirop
sau conservate în miere. Pe lângă o excelentă
conservare a fructelor, mierea aduce un plus de
vitamine, enzime, minerale şi substanţe cu rol
antimicrobian şi imunostimulent.
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Alimente
funcționale

În sine, toate alimentele sunt «funcționale»: servesc asigurării de
nutrienţi în organism. Termenul din limba engleză ”functional food” se
referă la alimentele noi, care sprijină starea de sănătate a organismului și
care sunt îmbunătățite cu ingrediente suplimentare: minerale, vitamine şi
microorganisme. Poate părea o idee futuristă, însă în pas cu vremurile pe
care le trăim. Oare cât de eficiente sunt aceste alimente?
Scurt istoric

Aceste alimente nu sunt o noutate. Încă din
secolul al XIX-lea, marinarii au descoperit legătura
dintre carența de vitamina C și scorbut, pierderea
dinților, atrofiile musculare, scăderea în greutate
și sângerările, probleme pe care au înțeles, întrun final, să le combată cu fructe (deshidratate) și
legume (conservate).
În Japonia sunt disponibile alimente special create,
de exemplu, pentru aspectul cosmetic: băuturi cu

acid hialuronic sau colagen pentru o piele frumoasă,
chipsuri Gingko pentru reducerea nivelului de stres
și pentru îmbunătățirea aspectului exterior și
alimente cu substanțe stimulatoare.
Consumatorii europeni sunt încă la început de
drum în ceea ce privește hrana funcțională.
Autoritățile europene privesc cu ochi critici
lipsa unui control mai strict în ceea ce privește
certificarea acestor alimente. În America, piața de
alimente japoneze FOSHU este în plină extindere.

Exemple de alimente funcționale
Aliment

Efecte benefice asupra sănătății

Culturi probiotice de microorganisme în produse
lactate fermentate

Îmbunătățirea și reglarea funcțiilor intestinale

Margarină, brânză tartinabilă, iaurt

Steroli și stanoli vegetali pentru reducerea nivelului colesterolului și a
riscului asociat cu bolile de inimă și ale sistemului circulator

Ouă cu acizi grași esențiali Omega-3

Omega-3 are efect antiinflamator, ofera protecţie cardiovasculară, este un
suport pentru sănătatea creierului

Cereale pentru mic-dejun

Adaosul de acid folic reduce riscul de spină bifidă (coloană deschisă) în
cazul nou-născuților

Pâine, baton müsli

Izoflavone pentru reducerea riscului apariției cancerului mamar și de
prostată, boli cardiace și osteoporoză

Produse hiposodice

Reducerea hipertensiunii

Procentaj ridicat de proteine din soia şi fibre solubile

Efect pozitiv asupra inimii, a sistemului circulator și a digestiei

Produse cu conținut ridicat de acid folic

Prevenirea daunelor tubului neural (spina bifidă sau coloana deschisă la
nou-născuți)

Produse îndulcite cu alditoli

Prevenirea apariției cariilor

Produse cu antioxidanți

Întărirea sistemului imunitar, preventiv, împotriva cancerului

Prea bun, prea mult?

Știința modernă a nutriției încearcă să direcționeze
omul dinspre o alimentație moderată către una
optimă: fiecare femeie și fiecare bărbat trebuie
să consume alimente corespunzătoare nevoilor
personale. Copiii și tinerii au nevoie de vitamine
suficiente pentru o creștere armonioasă și de
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calciu pentru oase. Persoanele care prestează
zilnic o activitate fizică intensă vor avea nevoie de
un aport caloric mai mare, comparat cu persoanele
care petrec ore în șir în fața calculatorului, iar
sportivii de performanță se hrănesc diferit față de
persoanele mai în vârstă, de exemplu.
Dumneavoastră ce alegeți?
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MIȘCARE

”Back to Basic”

- trenduri de fitness și sănătate aproape uitate
Trendurile retro revin nu doar în modă, ci și în fitness și sănătate. Tot mai
multe persoane optează pentru metode de fitness simple, în contrast cu
rutina aglomerată de peste zi.
Coarda

Anii ‘80: serialul Dallas era în mare vogă la
televizor, iar Jane Fonda punea bazele primelor
cursuri de aerobic. Săritul corzii începea să
devină popular. Și în prezent, luptătorii de box,
și nu numai, continuă să sară coarda în timpul
antrenamentelor, nu doar pentru prelungirea
rezistenței, dar și pentru o viteză mai mare în
mișcări. Săritul corzii a devenit între timp un
sport recunoscut.
Dacă vi se pare că săritul corzii nu sună destul
de modern, ce-ați spune de “rope-skipping”?
Săritul corzii vă garantează buna dispoziție, iar
mișcările ritmice ajută la scăderea nivelului
hormonilor de stres din organism.

Cercurile de plastic hula hoop

Cercurile hula hoop și-au câștigat popularitatea
în anii ‘50, când nu doar copiii erau fascinați de
ele, ci și adulții.
Mișcările rotative prin care se încearcă
menținerea cercurilor la nivelul abdomenului
sunt ideale pentru arderea caloriilor,
accentuarea musculaturii trunchiului și o
siluetă de invidiat.
Benefic pentru sănătate: studiile au demonstrat
că așa-numiții ”colaci de salvare” din jurul
taliei sunt foarte periculoși pentru sănătate,
deoarece contribuie la creșterea riscului
bolilor cardiace și ale sistemului imunitar,
mai mult decât depunerile de grăsime
din celelalte zone ale corpului.

Mai multă forță cu terapia Kneipp
Terapia Kneipp devine din ce în ce
mai cunoscută. Metodele au fost
dezvoltate de un pastor bavarez în
secolul al XIX-lea, care obișnuia să
facă băi terapeutice în apa rece a
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Dunării. Terapia se bazează pe cinci principii de
bază:
• folosirea apei;
• mișcare;
• alimentație;
• plante medicinale;
• un stil ordonat de viață.
De asemenea, dușurile alternative calde-reci
fac parte din metoda sa. Trecerea de la apă
caldă la apă rece întărește sistemul imunitar
și stimulează sistemul circulator. Anumite
aplicații Kneipp sunt folosite pentru tratarea
durerilor de cap și reducerea simptomelor
asociate stresului. Cei interesați ar trebui să
discute mai întâi cu medicul de familie sau să
caute un specialist în terapia Kneipp.
Aceștia cunosc metodele optime pentru
relaxare și factorii cărora trebuie să le acordați
atenție. Trendul ”back-to-basic” demonstrează
că pot fi obținute rezultate semnificative și cu
resurse puține.
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MIȘCARE

Sport pentru
persoanele
supraponderale
Prea gras pentru sport? Încetați cu scuzele. Dimpotrivă, numărul
motivelor pentru care persoanele supraponderale ar trebui să se apuce
de sport sunt numeroase. Sportul nu doar că ne ajută să reducem țestul
adipos, dar este și indispensabil pentru o bună stare de sănătate, iar dacă
este ales cu atenție, poate fi chiar distractiv!
Gata cu scuzele

Ce sporturi sunt indicate?

Slăbiți cu mișcare regulată

Împreună este mai ușor

Scuza numărul unu: “Nu am curaj să merg la
sala de sport” Nici nu trebuie! Faceți-vă curaj și
ieșiți din casă. Începeți cu o simplă plimbare și
creșteți treptat intensitatea.
A doua scuză: “Rămân imediat fără suflare!”
Nu acesta este obiectivul, dimpotrivă. Acizii
grași sunt arși numai aerob, deci cu suficient
oxigen. Este important ca valorile pulsului să nu
crească prea repede și să rămâneți fără suflare.
Obiectivul trebuie să fie acela de a simți că
depuneți efort moderat, însă fără să exagerați.

“Nu reușesc să slăbesc?!” Mișcarea regulată
crește arderea caloriilor, întărește musculatura
și reduce țesutul adipos. În plus: țesutul
muscular consumă mai multă energie
decât țesutul adipos, astfel că, în timp, rata
metabolismului bazal crește, la fel și arderea
calorică – astfel că țesutul adipos se topește
mai repede.
În special în cazul persoanelor supraponderale
se recomandă sporturile de anduranță,
practicate de trei ori pe săptămână, în reprize de
câte o jumătate de oră, cu intensitate mică spre
medie, fără a supune articulațiile la un stres
suplimentar. Pentru a fi sigur că vă protejați
articulațiile, tendoanele și ligamentele, evitați,
pentru început, săriturile și mișcările rapide.
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Puteți începe cu simple plimbări și drumeții:
mersul nu vă va afecta articulațiile spre
deosebire de alergare, deoarece piciorul
rămâne în contact cu pământul. Și chiar dacă
efortul depus este mai mic, mișcarea vă va pune
metabolismul în mișcare, care, la rândul lui, va
influența pozitiv valorile sângelui, veți arde mai
multă energie și vă veți întări sistemul imunitar.
Pe lângă plimbare, puteți încerca și un program
de gimnastică pentru întărirea musculaturii și
creșterea mobilității.
Un sport indicat persoanelor supraponderale
este mersul pe bicicletă. Ne ajută să intrăm în
formă, fără a supune aparatul locomotor unor
sarcini deosebite. Și, pentru că, în apă, forța
gravitațională a corpului este redusă cu 90%,
persoanele supraponderale sunt în elementul
lor dacă se decid sa înoate. Înotul asigură cea
mai blândă formă de antrenament, întărește
musculatura și întinde țesuturile.
Și, dacă tot ați intrat la apă, de ce nu încercați
o rundă de aqua-fitness (gimnastică în apă) ideală pentru arderea țestului adipos. Pentru
și mai multă motivație, v-ați putea înscrie la un
curs.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Mihai Eminescu
- taine şi rădăcini

Mulţi dintre noi am crescut, în anii de şcoală, sărbătorindu-l în luna
ianuarie pe Mihai Eminescu. Câţi dintre noi au ajuns, însă, în locurile
unde s-a născut şi a crescut marele nostru poet naţional? În acest număr
al revistei Alphega Farmacie vă vom destăinui cum şi unde să ajungeţi
pentru a trăi emoţia întâlnirii cu sursele lui de inspiraţie: bisericuţa şi
casa părintească, pădurea şi lacul de la Ipoteşti.
Mihai Eminescu, născut Mihail
Eminovici, la Botoşani, data
oficială fiind 15 ianuarie 1850,
este botezat la Biserica
Uspenia
din
centrul
oraşului, însă îşi petrece
copilăria în satul Ipoteşti,
situat la o distanţă de
aproximativ 10 kilometri
spre vest. La 8 ani este deja
înscris la şcoala primară
din Cernăuţi, pe atunci parte
a Imperiului Austriac, pentru
ca, la 10 ani, să fie înscris
la Liceul German din Cernăuţi,
unde predau profesori din Austria.
Întoarcerile sale în satul Ipoteşti reprezentau
o regăsire de sine în inima naturii şi a familiei.
În Ipoteşti, astăzi parte a comunei ce poartă
numele poetului, se află Casa Memorială
„Mihai Eminescu”, reconstruită în anul 1979,
după documente originale, pe vechea fundaţie
a casei în care familia Eminovici a locuit timp de
30 de ani. În interior veţi putea găsi atât mobilier
original, cât şi mobilier divers provenind din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, fotografii,
lucrări şi obiecte personale ale membrilor
familiei.
În imediata vecinătate a casei se află vechea
biserică a satului, care datează de la începutul
secolului a XIX-lea, cumpărată de Raluca
Eminovici, mama poetului, devenind astfel
lăcaş de rugăciune al familiei. Lângă bisericuţă
se găsesc mormintele a patru membri ai
familiei Eminovici: Raluca şi Gheorghe, părinţii
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poetului, şi Iorgu şi Nicu, doi dintre
fraţii săi.
Biserica alaturată, cu hramul
„Sfinţilor Arhangheli Mihail
şi Gavril”, este Biserica
satului Ipoteşti şi a fost
ridicată
prin
colectă
publică,
în
perioada
interbelică, din iniţiativa
lui
Nicolae
Iorga
şi
Cezar Petrescu. Biserica
reprezintă o atracţie turistică
în sine, din câteva motive unice:
aureolele îndoliate ale sfinților din
pictura murală interioară, pictura
Regelui Carol al II-lea în semn de omagiu şi
de ctitor, precum şi pictura Arhangelului
Mihail cu chipul tânărului Eminescu.
Ceva mai departe, însă în același
complex, se află Casa Papadopol,
astăzi Muzeul de Etnografie al
Centrului Naţional de Studii
de la Ipoteşti. Este o casă
ţărănească de epocă, în stil
moldovenesc, care a aparţinut
ultimului proprietar al moşiei
Ipoteşti - doctorul Papadopol,
donată de către acesta
statului.
Ea
adăposteşte
obiecte provenind din vechile
gospodării ţărăneşti din zonă.
Aceste edificii fac parte
din ansamblul Memorialul

Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai
Eminescu”, înfiinţat în anul 1992, în cadul căruia
au loc proiecte specifice unui centru muzeal,
precum organizarea periodică de colocvii
și simpozioane, cursuri de vară, tabere de
creaţie, expoziţii temporare şi spectacole. Tot
aici s-a deschis şi o pensiune de tip bungalow,
cu mai multe spații de cazare. Programul de
vizitare este 15 mai-15 septembrie: 9-17 (luniduminică)/16 septembrie-14 mai: 8-16 (luniduminică), iar numărul de telefon la care puteţi
lua legătura cu muzeograful este: 0728129249.
La 4 kilometri de Memorialul Ipoteşti, se află
Lacul cu nuferi din Pădurea Baisa, sursă
de inspiraţie a multor poezii ale lui Mihai
Eminescu. Aici îşi petrecea poetul momentele
de singurătate şi de libertate. Lacul este
rezervaţie naturală, datorită nuferilor albi
şi galbeni ce ii acoperă aproape întreaga
suprafaţă. Din păcate, seceta din ultimii ani a
determinat secarea sa şi nu se ştie cât va mai

putea susţine biodiversitatea şi renumele pe
care il deţine.
Așa că vă invităm să ajungeţi şi să vizitaţi aceste
locuri de poveste, pentru a înţelege mai bine
tainele ce stau în umbra operelor poetice ale lui
Mihai Eminescu.

„Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.”
Lacul, Mihai Eminescu, 1 septembrie 1876

Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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DIVERTISMENT
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Știați că…

...există 7 secrete care vă pot influența creierul?
Ați visat vreodată să vă transformați într-o ființă mai sănătoasă, mai inteligentă și…
optimistă? Există o veste bună: se poate! Cum?
Fiți recunoscători pentru ceea ce aveți. Descoperiți cel puțin trei lucruri pentru care să
fiți recunoscători la sfârșitul zilei. Potrivit unor studii recente, un asemenea exercițiu
vă va crește nivelul de serotonină (hormonul fericirii) din creier. Așadar, gândiți-vă la
activitățile zilnice pozitive în detaliu. Puteți chiar să le scrieți.
Alegeți meditația pozitivă. Dacă vă plângeți tot timpul, există posibilitatea să deveniți
depresivi. Alegeți, așadar, să stați la soare, să vă plimbați și să meditați. De ce? Există
cercetări potrivit cărora oamenii care aleg să mediteze pozitiv, zilnic, timp de 20 de
minute, demonstrează o mai mare putere de concentrare.
Exprimați-vă sentimentele negative. S-ar putea să doriți să le scrieți. Puneți-le pe
hârtie! Oamenii de știință spun că prelucrarea lingvistică a emoțiilor reduce activitatea
amigdalei - centrul de frică din creier – diminuându-se nivelul de stres. O amigdală mai
calmă înseamnă că vă bucurați mai mult.
Înconjurați-vă de oameni frumoși. Există cercetări care au demonstrat că petrecerea
timpului liber cu prietenii sau, pur și simplu, în același spațiu fizic cu alți indivizi
inteligenți și stabili emoțional vă ajută foarte mult creierul, acesta beneficiind de multiple
schimbări pozitive.
Îmbrățișați pe cineva. De ce? Îmbrățișările sunt magice. O îmbrățișare caldă determină
creierul nostru să elibereze dopamină - hormonul plăcerii. Tocmai de aceea vă simțiți în
siguranță și relaxați imediat.
Încetați să mai fiți multifuncționali. Cum? Transformați
multifuncționalitatea în monofuncționalitate, dacă doriți
să fiți mai productivi cu aproape 40%. Deci, eliminați
distragerile și concentrați-vă pe o singură sarcină
pentru o perioadă limitată de timp. Odată ce ați terminat,
recompensați-vă cu o scurtă pauză de exerciții fizice, o
ceașcă de ceai sau un apel telefonic rapid.
Alegeți muzica potrivită. Nu opriți muzica pentru a fi
productivi. De ce? Muzica potrivită vă ajută să vă relaxați.
Așadar… ce alegeți pentru sănătatea creierului
dumneavoastră?

Sursa: brightside.me
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